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چکیده
هاي اخیر در سال. باشدهاي گلخانه اي به ویژه دي اکسید کربن میصنعت سیمان یکی از بزرگترین عوامل تولید گاز

ها در فرآیند ساخت سیمان مطالعات قابل توجهی انجام محققین بسیاري در زمینه بهبود مصرف انرژي و کاهش آالینده
پذیرد لذا کلساینرها درصد فرآیند کلسیناسیون در کلساینر انجام می95تا 90هاي جدید ارائه شده در تکنولوژي. اندهداد

یکی مهمترین عوامل تولید گاز دي اکسید کربن می باشد، به همین دلیل مطالعه عملکرد کلساینرها جهت کاهش 
ه در صنعت مقاله ابتدا به اهمیت دینامیک سیاالت محاسباتی به وبژدر این . استگازهاي گلخانه اي بسیار الزم و ضروري 

یک مدل عددي و یک بررسی پارامتري روي فرآیند ها و پدیده هاي انتقال رخ داده در . سیمان پرداخته شده است
نتقال حل معادالت او سیالاستوکس براي جریان -مدل عددي بر پایه ي حل معادالت ناویر. کلساینر ارائه شده است

تمام مدل هاي ریاضی مورد نیاز توسعه داده شده اند و با لحاظ توربوالنسی با یک . ، می باشدهاي شیمیاییبراي گونه
همچنین براي . شبیه سازي شده و در قالب یک مدل دینامیک محاسباتی سیال در آمده اند(k-ε)مدل دو معادله اي 

ها دما و غلظت هاي واکنش گرها و فرآوردهتوزیع سرعت سیال،.ده استاستفاده شDOبررسی اثرات تابش از مدل تابشی 
سازد که شرایط بهینه را براي کمترین تولید آالیندگی و محصولی با ها ما را قادر مینتایج این بررسی. محاسبه شده است

.کیفیتی بهتر تخمین بزنیم

ها، آالیندهدینامیک سیاالت محاسباتی، تشکیل : هاي کلیديواژه

(morteza.ramezanian@yahoo.com)گروه مکانیک- دانشکده مهندسی -دانشگاه فردوسی مشهد-1



همقدم-1
یکی از مهمترین . سازدهاي زیست محیطی میهاي جهان را مجبور به توجه بیشتر به جنبهتخریب سریع محیط زیست، دولت
میلیارد 6هاي فسیلی بیشتر از احتراق سوخت. باشداي میاي ناشی از گازهاي گلخانهگلخانهموضوعات مورد توجه، بحث اثرات 

کربن اکسیدصنعت سیمان یکی از صنایعی است که بیشترین مقدار دي. سازدکربن را هر ساله وارد جو زمین میتن دي اکسید
آید و براي هرتن سیمان پرتلند تولیدي، به طور ترین مصالح ساختمانی در جهان به شمار میبتن یکی از مهم. سازدرا آزاد می

کربن مربوط به اکسیددرصد از انتشارات دي5صنعت سیمان در حدود . ودشتقریبی یک تن دي اکسید کربن به جو آزاد می
هاي فسیلی این میزان انتشارات، بیشتر ناشی از احتراق در فرآیند تولید سیمان، انتقال و احتراق سوخت. کندبشر را تولید می

اکسید کربن، به رتبط با انتشارات ديمهاي زیست محیطیسیاست.باشددر تولید جریان برق را براي مصرف صنایع سیمان می
با براي تولید سیمان اقتصادي هاي قابل قبولی با صرفهامروزه جایگزین. طور وسیعی بر صنعت سیمان اثر گذار خواهد بود

میزان استفاده از . در صنعت سیمان اشاره نمودها سوختتوان به جایگزینیوجود دارد که از آن جمله میآالیندگی کم 
کربن نیز اکسیدديکاهش در انتشارامکان . عملی بودن این فرآیند بستگی دارددرصدها در صنعت سیمان به زینجایگ

[1].صنایع سیمان گردددرپارامتري است که ممکن است باعث رقابت

امر براي گرمایش و کلسیناسیون مواد خام، تشکیل کلینکر و خنک کاري است  اینفرآیند اصلی تولید سیمان شامل پیش
بعد از خنک شدن کلینکر تولیدي، . باشدهاي سیمان مورد نظر میدستیابی به یک ساختار کریستالوگرافی جهت تامین ویژگی

ترکیبات شیمیایی . شوددیگر جهت بهبود کیفیت آن ترکیب میهايکلینکر وارد آسیاب سیمان شده و با گچ و اضافه کننده
خانجات مختلف سیمان یکسان نبوده و دلیل اصلی آن به خاطر مشخصات متفاوت مواد اولیهقابل سیمان تولید شده توسط کار
با توجه به اینکه بخش اعظمی از مواد خام متشکل از کربنات کلسیم است لذا حرارت دادن . باشددسترس براي هر کارخانه می

مواد اولیه اصلی مورد مصرف در صنعت . شدخواهدCO2صد کاهش وزن ناشی از متصاعد شدن در35آن در کوره باعث 
درصد کربنات 80تا 78هاي سیمان بطور رایج حاوي خوراك کوره. سیمان شامل مخلوطی از سنگ آهک و مواد رسی است

-100ماي بین ددهی و خشک کردن در در حین فرآیند حرارت. است) SiO2(اکسید و سیلیکون دي(CaCO3)کلسیم

شود و کلسیم کربنات به واکنش گرماگیر کلسیناسیون شروع می℃890-850شده و در دماي بین رطوبت تبخیر ℃500
انرژي اکتیواسیون براي کلسیناسیون به وسیله حرارت احتراق ناشی از سوخت . شوداکسید کربن تبدیل میاکسید و ديکلسیم

[2].گرددتامین می

ها و اي از سیکلونقبل از ورود به کوره را دارد و مجموعه) کلیس موادخشک کردن و ت(کن وظیفه گرم کردن خوراك گرمپیش
) گازهاي ناشی از احتراق سوخت و عمل کلسیناسیون که ذرات جامد خوراك کوره نیز در آن معلق است(هاي انتقال گاز داکت

باال بودن حجم گازهاي خروجی از متناسب با ظرفیت کوره، تکنولوژي به کار رفته در دپارتمان پخت و با توجه به . باشدمی
کن به طور ساده از دو گرمیک پیش. شوندها در چندین طبقه ساخته میکنکوره و جهت افزایش راندمان حرارتی، پیش گرم

اي تبادل اي و قسمت سیکلونی تشکیل شده است به طوریکه وظیفه اصلی داکت انتقال گاز یا قسمت استوانهقسمت استوانه
. باشدها غبارگیري و جداکردن ذرات معلق خوراك از گاز میگاز داغ و ذرات خوراك معلق در آن، و وظیفه سیکلونحرارت بین 

مواد با درجه .. کنندهیتر خوراك از باال و گاز کوره از پایین وارد شده و در جهت مخالف حرکت میدر مجموعه پري
ون ها کلساینر کوره و خنک کن به صورت کلینکر خارج وارد پیش گرمکن شده و پس از طی مسیر سیکلC°50حرارت

وارد 4مرحله به سیکلون 4وارد شده و پس از طی 1، ابتدا به سیکلون شماره 1به 2مواد از طریق رایزر سیکلون . گرددمی
شاخه اي دیگر به مواد از یک شاخه به بخش زیرین کلساینر و از . سپس به نقطه اي می رسد که داراي دو شاخه است.شودمی

در این .درصد سوخت مصرفی در سیستم پخت در کلساینر مصرف می شود60تا 50حدود . شودبخش رایزر کوره وارد می
در نظر % 10معموال مقدار هواي اضافی در کلساینر . شوندکلسینه می% 95- 90ثانیه توقف تا 3قسمت مواد در مدت زمان 



-900(ر متشکل از هواي داغ مکیده شده از خنک کن از طریق کانال هواي سومگاز جاري در کلساین. گرفته می شود

1000°C ( 1100وگاز هاي خروجی از کوره°C[3].می باشد

مدت زمان اقامت مواد در مجموعه .گیردکن توسط ایرلیفت صورت میجابجایی گاز توسط فن و تزریق مواد به داخل پیش گرم
گراد درجه سانتی1100تا 1000) کنگرمورودي به پیش(دماي گاز خروجی از کوره . باشدمیثانیه 50ها، در حدود سیکلون

حرارت آزاد شده . شودهیتر کمتر میاست و به دنبال تبادل حرارت بین خوراك و گاز داغ، دماي گاز در طبقات باالیی پري
:یر می شوداحتراق به وسیله سوخت سبب کلسیناسیون مواد خام با توجه به واکنش ز

CaCO3 (1160K)CaO + CO2+178 Kj/mol
هاي واکنش. یابدکن بیشتر باشد طول منطقه کلسیناسیون در کوره کاهش میهر چقدر درصدکلسیناسیون در در پیش گرم

.گرددهاي سیکلی میدهد که مضر بوده و منجر به ایجاد پدیدههیتر رخ میجانبی دیگري نیز در پري
ها و کیفیت سیمان نهایی از اهمیت باالیی برخوردار کلسیناسیون با توجه به تاثیر آن بر مصرف سوخت، انتشار آالیندهکنترل 

تواند در تولید موثرتر و با کیفیت بیشتر سیمان به میهاي انتقال در کلساینرهاي فرآیند و پدیدهبنابراین درك مکانسیم. است
. ما کمک کند

هاي مختلف سیمان مورد مطالعه هاي شیمیایی، فرآیندهاي تبادل حرارت و جریان سیال در کلساینراکنشبا هدف درك تمام و
و همکاران با ارائه یک مدل ریاضی و حل عددي آن و بررسی پارامترهاي فرآیندي [2]فیداروس . و بررسی قرار گرفته است

بینی خوبی از توزیع سرعت، دما و ذرات ها پیشنتایج آن. آن کردندهاي انتقال در کلساینر اقدام به بهینه سازي جریان و پدیده
بر کلسیناسیون، احتراق و انتشار ناکس در یک کلساینر با مکاران اثر شرایط عملکردي مختلف و ه[3]ایلیوتا. را در بر داشت

با استفاده تئوري انرژي جنبشی و همکاران اثر پارامترهاي فیزیکی مختلف را [4,5]هانپنگ. اندناکس پایین بررسی کرده
هو و همکاران نیز یک مدل سه بعدي از کلساینر را . جریان گرانوالر  بر دینامیک جریان دوفازي در کلساینر را بررسی کردند

.ها از دیدگاه اولرین براي فاز پیوسته و از دیدگاه الگرانژي براي فاز جامد استفاده کردندآن. تحلیل کردند
همچنین در این . باشدهاي کامپیوتري در صنعت به ویژه صنعت سیمان میسازياین پروژه ارائه توانایی شبیههدف از انجام

اثرات ناشی از تابش بر دماي محفظه .شودپروژه به بررسی دینامیک جریان و پدیدهاي انتقالی در یک کلساینر پرداخته می
.سی شده استها در آن نیز بررکلساینر و همچنین تولید آالینده

مدلسازي- 2

مدلسازي فیزیکی- 2-1
هاي هندسه عبارتند از داکت ورودي. سازي گردیده است، به کمک نرم افزار سالیدورك شبیه1هندسه کلساینر در شکل 

محاسباتی و هاي با در نظر گرفتن زمان اجرا، هزینهبراي شبکه بندی. باشدهاي خروجی از کوره میهواي ثالثیه و ورودي گاز
شبکه تتراهدرال بیش از یک دهه است که براي بیشتر مسائل . پراکندگی عددي از نوع شبکه تتدراهدرال استفاده شده است

هاي شبکه نوع شبکه بندي به سلولاین . رودهاي داخلی و خارجی در صنعت به کار میکاربردي از جمله شبیه سازي جریان
اي در بیایند و در نتیجه باعث باالرفتن سرعت محاسبات و از دامنه سیال به صورت خوشهدهد که در نواحی متخب اجازه می

و اعتبار سنجی اندازه شبکه بندي هندسه طوري صورت 392953ها برابر با تعداد کل سلول. گرددکاهش پراکندگی عددي می
. تر نمودن شبکه تغییري در نتایج حاصل نگرددگرفته است که به ازاي کوچک

مدلسازي ریاضی-2-2



kمدل مورد استفاده در این تحقیق مدل  RNGاي جهت محاسبات خود است که از مفهوم ویسکوزیته گردابه
:کند و معادالت آن به شرح زیر استاستفاده می

هندسه کلساینر و شرایط مرزي آن-1شکل 

)1(

)2(

این مدل معادله انتقال تابشی را براي یک تعداد محدود از زوایاي . استفاده گردیده استDOبراي فرآیند تابش از مدل 
که در سیستم جهانی کارتزین ثابت شده است نمایش ) s(زوایا با یک جهت بردار هرکدام از این. کندبعدي گسسته حل میسه

:معادله این مدل به شرح زیر است. شوندداده می

)3(

ورودي جریان 
مواد خام

ورودي داکت 
هواي ثالثیه

خروجی کلساینر و ورودي 
به سیکلون نهایی

هاي حاصل از ورودي گاز
احتراق کوره
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) N2O(و اکسید نیتروس ) NO2(و مقادیر کمتري دي اکسید نیتروژن ) NO(اغلب شامل مونوکسیدنیتروژن NOxانتشار 
ماده ي اولیه ي مه دود فوتوشیمیایی ، تشکیل دهنده ي باران اسیدي ، یکی از عوامل تجزیه ي اوزون و به NOx. می باشد

و NO، تولید و مصرف را با احتساب جابه جایی، نفوذNOهاي معادالت انتقال جرم براي گونه.طور کلی یک آالینده است
. ، حل می کندگونه هاي وابسته

و این روش کامالً عمومی است
از اصول بنیادي بقاي جرم 

[6].حاصل گردیده است

)4(

ایجنت- 3
وغیر فعال بودن آن اي بر روي توزیع دما بر روي خط محوري کوره در حالت فعال بودن تابش مقایسه2در شکل شماره 

بدون تابش کاهش پیدا کرده با در نظر گرفتن اثر تشعشع در بیشتر نواحی با دماي باال، دما نسبت به حالت. انجام گرفته است
ه دلیل از دست دادن انرژي ذرات با دماي باال از پدیده نیز باین . یابدها، دما افزایش میو در نواحی با دماي پایین، مثل دیواره

.طریق تابش به ذرات با دماي پایین تر رخ میدهد

تاثیر تابش بر توزیع دما در راستاي عمودي کلساینر-2شکل 

هاي کمی در دما) ايقسمت استوانه(ي کلساینر قسمت عمده.در کلساینر نشان داده شده استدماتوزیع 3در شکل 
کلسیناسیون به در نقاطی که . شودبیشتر از  دماي کلسیناسیون قرار دارد و به همین علت در کل کلساینر واکنش انجام می

شود که شعله کمی در این نمودار مشاهده می.شودا دماي پایین مشاهده میدهد، نقاطی بعلت جذب حرارتی باال بیشتر رخ می

) N2O(و اکسید نیتروس ) NO2(و مقادیر کمتري دي اکسید نیتروژن ) NO(اغلب شامل مونوکسیدنیتروژن NOxانتشار 
ماده ي اولیه ي مه دود فوتوشیمیایی ، تشکیل دهنده ي باران اسیدي ، یکی از عوامل تجزیه ي اوزون و به NOx. می باشد

و NO، تولید و مصرف را با احتساب جابه جایی، نفوذNOهاي معادالت انتقال جرم براي گونه.طور کلی یک آالینده است
. ، حل می کندگونه هاي وابسته

و این روش کامالً عمومی است
از اصول بنیادي بقاي جرم 

[6].حاصل گردیده است

)4(
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بدون تابش کاهش پیدا کرده با در نظر گرفتن اثر تشعشع در بیشتر نواحی با دماي باال، دما نسبت به حالت. انجام گرفته است
ه دلیل از دست دادن انرژي ذرات با دماي باال از پدیده نیز باین . یابدها، دما افزایش میو در نواحی با دماي پایین، مثل دیواره
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شود این امر به علت وجود جریان مکشی از طریق ورودي جریان مواد به دیواره مقابل ورودي جریان مواد خام کشیده می
کانتور این غلظت نیز موید کانتور . توزیع غلظت کلسیم کربنات نشان داده شده است4درشکل .باشدخام به داخل کلساینر می

. باشدتوزیع دما می

)صفحه مرکزي(توزیع دما در راستاي  کلساینر- 3شکل 

)صفحه مرکزي(توزیع غلظت کلسیم اکسید- 4شکل 



. شودها کمی بعد از ورود مواد خام، مشاهده میبیشترین غلظت. دهدمیکربن را نشان اکسیدتوزیع آالینده دي5در شکل
اکسید کربن گردد که غلظت ديهمچنین مشاهده می. افتداي است که تجزیه کلسیم کربنات اتفاق میاین منطقه همان منطقه

. یابدبه سمت خروجی کلساینر کاهش می

)صفحه مرکزي(کربناکسیدتوزیع غلظت دي- 5شکل 

)صفحه مرکزي(NOxتوزیع غلظت -6شکل 



دهد بیشترین ناکس تولیدي در محدوده ورود جریان نتایج نشان می. دهدناکس را در کلساینر نشان میتوزیع 6در شکل
سازي روي نحوه ورود جریان هوا و رشد با انجام بهینهبه نظر می6با توجه به شکل.  باشدسوخت و هوا واختالط این دو می

.سوخت میزان ناکس تولیدي در کلساینر را کاهش داد

گیري کلینتیجه- 4
در نتیجه . به وسیله تجهیزات تولید سیمان توجهات زیست محیطی به این صنعت را بیشتر کرده استCO2انتشار 

میک سیاالت در مقاله حاضر توانایی دینا. صورت گرفته استصنعتها در این هاي زیادي جهت کاهش انتشار االیندهتالش
هاي صنعتی نشان شیمیایی در هندسه-ترموهايمحاسباتی به عنوان یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل و بهبود فهم تمام واکنش

بهینه سازي در . تواند به بهینه سازي هندسه کلساینر و شرایط عملکردي کمک کنددرك بیشتر فرآیند می.استداده شده
یک مدل عددي براي پیش بینی . شودمیCO2رف سوخت و در نتیجه کاهش انتشار شرایط عملکردي منجر به کاهش مص

با بررسی پارمتري انجام گرفته نتایج اصلی زیر حاصل . ها در یک کلساینر صنعتی ارائه شده استتوزیع سرعت، دما و غلظت گاز
کلسیناسیون سریع در نزدیکی -2. شوددر محل ورودي جریان هوا و سوخت بیشترین میزان ناکس تولید می- 1: شده است

.ناسیون محدود شودمیزان کلسیشود کهرا افزایش داده این امر سبب میCO2ورودي مخلوط مواد، غلظت 

قدردانیتشکر و 
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Abstract
Cement industry is one of the largest producers of greenhouse gases , especially carbon dioxide. In
recent years , many researchershave been madesignificant studies in the field of improving energy
efficiency and reducing emissions in the cement manufacturing process. New technologies are
provided in the calciner 90 to 95 percent calcination process is carried out with the calciner is one of
the major contributors of carbon dioxide emissions , so the performance of the calciner is very
necessary to reduce greenhouse gases . In this paper, the importance of computational fluid dynamics
in the cement industry has been peresen . A numerical model , and a parametric study of the
processes and transport phenomena occurring in the calciner is provided. The numerical model is
based on solving the Navier - Stokes equations for fluid flow and transport of chemical species. All the
required mathematical models have been developed with a two-equation model of turbulence (k-ε) and
simulated in a computational fluid dynamics model. Also, DO radiation model is used to study the
effects of radiation . Distribution of fluid velocity , temperature and concentration of the reaction
products is calculated . The results of these studies will enable us to optimize the conditions for lower
emissions and better product quality estimate .

Keywords:Calcination process, CFD, CO2 emission


